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1. 2. Ε ρ γ α σ ί α 



ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ: Διερευνητική (2 ώρες)



ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

Οι μαθητές / μαθήτριες να: 

 διερευνούν με θρησκευτικά κριτήρια τα ηθικά 

ζητήματα που σχετίζονται με την εργασία και τις 

εργασιακές δομές και σχέσεις, 

 διακρίνουν τις θέσεις του Χριστιανισμού και άλλων 

θρησκευτικών παραδόσεων σχετικά με την εργασία. 

 Αναγνώριση θρησκευτικών και ηθικών παραμέτρων στην 

εργασία, στην ανεργία, στην απασχόληση και στην εργασιακή 

εκμετάλλευση. 

 Παρουσίαση θεωρήσεων της εργασίας στον Χριστιανισμό και

σε άλλες θρησκευτικές παραδόσεις. 



Π Α Ρ Ο Υ Σ Ι Α Ζ Ο Ν Τ Α Σ 

Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α   Κ Α Ι   Α Ε Ρ Γ Ι Α 

Αξιολογική επιλογή κειμένων· ερμηνεία των όρων εργασία και αεργία

μέσα από Αγιογραφικά χωρία, πατερικά κείμενα και αποσπάσματα από το Γεροντικό.



Π Ρ Ο Β Ο Λ Η   Ν Τ Ο Κ Ι Μ Α Ν Τ Ε Ρ 

AGORA· FROM DEMOCRACY TO MARKET

http://video.aljazeera.com/channels/eng/videos/agora%3A-from-democracy-to-the-

market/4337593841001;jsessionid=C6264858D06F954F6BD8401CB1BC1427

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΦΥΛΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Εργασία, αεργία, ανεργία, ανταγωνισμός.

ΚΑΠΟΙΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ· Οι μαθητές /τριες απαντούν και συζητούν

 Γιατί εργάζεται ο άνθρωπος;

 Γιατί η εργασία αποτελεί δικαίωμα κάθε ανθρώπου και όχι προνόμιο κάποιων;

 Όσο ισχυρό είναι το δικαίωμα στη ζωή, τόσο ισχυρό είναι και για την εργασία. 

 Όταν η κερδοσκοπία και η τεχνολογία προηγούνται, χάνεται το πνευματικό δικαίωμα της εργασίας  

κάνοντάς την αυτοσκοπό. 

 Για να «ζήσουν» οι μηχανές και οι αριθμοί, θανατώνεται η ανθρωπιά και δημιουργείται συνωστισμός στα 

ταμεία ανεργίας.

Βλ. Α. ΚΑΡΙΩΤΟΓΛΟΥ – ΣΤ. ΠΟΡΤΕΛΑΝΟΣ – Δ. ΠΑΣΣΑΚΟΣ, (2010), «Η εργασία σ’ έναν τεχνοκρατούμενο κόσμο», 

στο: Βήματα Πίστης και Ζωής, Αθήνα: ΟΕΔΒ, σσ. 95-101, [Θρησκευτικά· Α΄ τάξη 1ου κύκλου ΤΕΕ]. 

http://video.aljazeera.com/channels/eng/videos/agora:-from-democracy-to-the-market/4337593841001;jsessionid=C6264858D06F954F6BD8401CB1BC1427


ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ / ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:

ΤΑΞΗ – ΤΜΗΜΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 



ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ, (1981), Ανθολόγιο Πατερικών Κειμένων, 

Αθήνα: ΟΕΔΒ, σσ. 148-151.







Παροιμίες 6, 6-11

6Τράβα τεμπέλη στο μυρμήγκι, κοίταξε πώς δουλεύει και γίνε σοφός. 7Αυτό δεν έχει ούτε 

αρχηγό ούτε επιστάτη ούτε αφεντικό· 8κι όμως το καλοκαίρι εξασφαλίζει την τροφή του, 

προμήθειες συγκεντρώνει τον καιρό του θερισμού.9Τεμπέλη, ως πότε θα κοιμάσαι; Πότε 

απ’ τον ύπνο σου θα σηκωθείς; 10Λίγος ακόμα ύπνος, λίγη νύστα, λίγο τα χέρια να 

σταυρώσεις για ν’ αναπαυτείς, 11και θα ’ρθει η φτώχεια ξαφνικά σαν το ληστή κι η 

δυστυχία σαν άντρας οπλισμένος.



Αββάς Αμμωνάς, Γεροντικό 

 «Να εργάζεσαι με το εργόχειρό σου, για να βρει ο φτωχός το ψωμί σου. Γιατί η αργία (η μη 

εργασία) είναι θάνατος και κατάντια της ψυχής». 



Ε Φ Α Ρ Μ Ο Ζ Ο Ν Τ Α Σ

Ηθικά ζητήματα στο χώρο των εργασιακών σχέσεων.



ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Σύγκριση κειμένων.

Σκέψου, Συζήτησε, Μοιράσου (TPS).



ΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Προκαταρκτικά
Ανακοίνωση του ερωτήματος / προβλήματος 

από τον εκπαιδευτικό

ΦΑΣΗ 1η· Ατομικός στοχασμός· (Σκέψου - Think) Στοχασμός γύρω από το υπό διερεύνηση ερώτημα / πρόβλημα 

από κάθε μαθητή ατομικά

ΦΑΣΗ 2η· Συζήτηση ανά ζεύγη· (Συζήτησε με τον συμμαθητή σου - Pair)

Καθορισμός των ζευγαριών

Στοχασμός γύρω από το υπό διερεύνηση 

ερώτημα / πρόβλημα ανά ζεύγη

Αναθεώρηση ατομικών απόψεων 

και διαμόρφωση κοινών απόψεων που εκφράζουν το ζευγάρι.

Καταγραφή ιδεών

ΦΑΣΗ 4η· Συνεισφορά ιδεών· (Μοιράσου - Share) Παρουσίαση των ιδεών από κάθε τετράδα σε όλη την τάξη.

Συζήτηση στην ολομέλεια της τάξης
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ΑΡΘΡΟ 23

 1. Καθένας έχει το δικαίωμα να εργάζεται και να επιλέγει ελεύθερα το επάγγελμά 

του, να έχει δίκαιες και ικανοποιητικές συνθήκες δουλειάς και να προστατεύεται από 

την ανεργία.

 2. Όλοι, χωρίς καμία διάκριση, έχουν το δικαίωμα ίσης αμοιβής για ίση εργασία.

 3. Κάθε εργαζόμενος έχει δικαίωμα δίκαιης και ικανοποιητικής αμοιβής, που να 

εξασφαλίζει σε αυτόν και την οικογένειά του συνθήκες ζωής άξιες στην ανθρώπινη 

αξιοπρέπεια. Η αμοιβή της εργασίας, αν υπάρχει, πρέπει να συμπληρώνεται με άλλα 

μέσα κοινωνικής προστασίας.

 4. Καθένας έχει το δικαίωμα να ιδρύει μαζί με άλλους συνδικάτα και να συμμετέχει 

σε συνδικάτα για την προάσπιση των συμφερόντων του.



ΑΡΘΡΟ 24

 Καθένας έχει το δικαίωμα στην ανάπαυση, σε ελεύθερο χρόνο, και ιδιαίτερα, σε

λογικό περιορισμό του χρόνου εργασίας και σε περιοδικές άδειες με πλήρεις αποδοχές.



ΑΡΘΡΟ 25

 1. Καθένας έχει δικαίωμα σε ένα βιοτικό επίπεδο ικανό να εξασφαλίσει στον ίδιο και 

στην οικογένεια του υγεία και ευημερία, και ειδικότερα τροφή, ρουχισμό, κατοικία, 

ιατρική περίθαλψη όπως και τις απαραίτητες κοινωνικές υπηρεσίες. Έχει ακόμα 

δικαίωμα σε ασφάλιση για την ανεργία, την αρρώστια, την αναπηρία, τη χηρεία, τη 

γεροντική ηλικία, όπως και για όλες τις άλλες περιπτώσεις που στερείται τα μέσα της 

συντήρησής του, εξαιτίας περιστάσεων ανεξαρτήτων της θέλησης του.

 2. Η μητρότητα και η παιδική ηλικία έχουν δικαίωμα ειδικής μέριμνας και 

περίθαλψης. Όλα τα παιδιά, ανεξάρτητα αν είναι νόμιμα ή εξώγαμα, απολαμβάνουν 

την ίδια κοινωνική προστασία.



ΠΑΙΔΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

 https://www.youtube.com/watch?v=tkw1wv8hjo8

 https://www.youtube.com/watch?v=P7qFsQ7FiCg

 http://paidikh-ergasia.weebly.com/piomicronlambdaupsilonepsilonthetanuiotakappaepsilonsigmaf.html

https://www.youtube.com/watch?v=tkw1wv8hjo8
https://www.youtube.com/watch?v=P7qFsQ7FiCg
http://paidikh-ergasia.weebly.com/piomicronlambdaupsilonepsilonthetanuiotakappaepsilonsigmaf.html


Δ Ι Ε Ρ Ε Υ Ν Ω Ν Τ Α Σ 

Θρησκευτικές προσεγγίσεις στο ζήτημα της εργασίας.



ΜΑΡΚΑΡΙΣΜΑ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ· ΟΜΑΔΑ 1η:

 Π. ΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ, (1997), «Η εργασία ως θεϊκή εντολή και ανθρώπινη ανάγκη», στο: 

Εργασία και σχέσεις αλληλεγγύης οικογενειακού τύπου, Αθήνα: Εθνικό Κέντρο 

Κοινωνικών Ερευνών, σσ. 65-71, [διατίθεται και στο: http://www.apostoliki-

diakonia.gr/gr_main/catehism/theologia_zoi/themata.asp?cat=poim&NF=1&main=texts&fil

e=6.htm {τελευταία ανάκτηση: 14 / 12 / 2016}]. 

 ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕ WORD: Μελέτησε με προσοχή το παρακάτω κείμενο και 

υπογράμμισε τα σπουδαιότερα σημεία, έννοιες – κλειδιά, [προσοχή η υπογράμμιση 

των σπουδαιότερων σημείων να γίνει με χάρακα, και των εννοιών – κλειδιών με 

μαρκαδόρο]. 

http://www.apostoliki-diakonia.gr/gr_main/catehism/theologia_zoi/themata.asp?cat=poim&NF=1&main=texts&file=6.htm


ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΕ ΚΕΙΜΕΝΟ· ΟΜΑΔΑ 2η

 Τι σας αρέσει στο παρακάτω κείμενο; 

 Τι σας προκαλεί αντίδραση;

 «Ο άνθρωπος δεν είναι μόνον ο λόγος ο νοητικός, αλλά και ο λόγος ο οικονομικός του κόσμου, ο κύριος της δημιουργίας. Έχει το 

δικαίωμα και το καθήκον να εργάζεται μέσα στον κόσμο για την ίδια του την ύπαρξη , για να βοηθεί τον πλησίον του και για να 

εκτελέσει το κοινό έργο της ανθρωπότητας, σύμφωνα με την παραγγελία του Θεού ‘άρχετε πάσης της γης και κατακυριεύσατε αυτής’ 

(Γεν.1.28). Η εργασία του ανθρώπου αποτελεί μέρος των σχέσεών του με τη φύση και καθαγιάζεται με τη Χάρη του Αγίου 

Πνεύματος…

 Να εργάζεσαι σημαίνει να βγαίνεις ενεργητικά από τον εαυτό σου για να περάσεις μέσα στον κόσμο. Κάθε πράξη εργασίας είναι μια

πραγματοποίηση του σκοπού του ανθρώπου έξω από τον εαυτό του… Το καλύτερο οικονομικό σχήμα – όποιο κι αν είναι τ΄ όνομά του 

και μ΄ οποιονδήποτε τρόπο κι αν συνδέεται με τον καπιταλισμό και το σοσιαλισμό, την ατομική ιδιοκτησία ή την κοινοκτημοσύνη –

είναι εκείνο που εξασφαλίζει καλύτερα σε κάθε δεδομένη κατάσταση πραγμάτων την προσωπική ελευθερία, διαφυλάττοντάς την και 

από τη φυσική φτώχεια και από την κοινωνική δουλεία».

 ΣΕΡΓΚΕΙ ΜΠΟΥΛΓΚΑΚΩΦ, (1964), Ορθοδοξία και οικονομική ζωή, στο: Σύνορο τχ. 31, σσ. 152-161, [και στο: 

http://www.imdlibrary.gr/index.php/el/2013-01-14-09-09-13/periodika/sinoro/book/244?page=31 · τελευταία ανάκτηση: 14 / 12 / 

2016].

http://www.imdlibrary.gr/index.php/el/2013-01-14-09-09-13/periodika/sinoro/book/244?page=31


Α Ν Α Π Λ Α Ι Σ Ι Ω Ν Ο Ν Τ Α Σ

Αποτύπωση ηθικών πλαισίων με θρησκευτικά κριτήρια 

στην προσέγγιση των εργασιακών ζητημάτων. 



Φ Υ Λ Λ Ο   Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ

Συγγραφή κειμένου: θα ξεκινά με τη φράση που ήταν γραμμένη στο ναζιστικό στρατόπεδο 

συγκέντρωσης του Άουσβιτς: «arbeit macht frei»· σημαίνει «η εργασία απελευθερώνει». 

Π Ρ Ο Σ Ο Χ Η :  Το κείμενο πρέπει να κινηθεί στο πλαίσιο όπου η παραπάνω φράση συνιστούσε 

την αλλοτρίωση της εργασίας στην ακρότατη μορφή της, με κατάληξη να «απελευθερώνει»,

να αποκόβει και να αποξενώνει από καθετί το ανθρώπινο, αφανίζοντας το δικαίωμα στη ζωή.

ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ: PRIMO LEVI, (2000), Εάν αυτό είναι ο άνθρωπος, 

μτφρ. Χαρά Σαρλικιώτη, Αθήνα: Άγρα, σσ. 77-84, (απόσπασμα).















ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ / ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:

Αξιοποιώντας τις γνώσεις που αποκτήσατε για την έννοια της εργασίας, να γράψετε ένα κείμενο που θα ξεκινά με τη φράση που βρίσκεται 

γραμμένη στο ναζιστικό στρατόπεδο συγκέντρωσης Άουσβιτς: «arbeit macht frei»· σημαίνει «η εργασία απελευθερώνει». 

ΤΑΞΗ – ΤΜΗΜΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 



ΟΜΑΔΟΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ· ομάδες μαθητών/τριών: 4

ΚΕΙΜΕΝΑ ΜΕ ΕΜΠΝΕΥΣΗ: Θ. Ν. Παπαθανασίου – Κ. Π. Κωστόπουλου – Ν. Berdiaeff – Αλ. Παπαδιαμάντης



ΘΑΝΑΣΗΣ Ν. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, (2001), 

Κοινωνική Δικαιοσύνη και Ορθόδοξη Θεολογία. Μια προκήρυξη, 

Αθήνα: Ακρίτας, σσ. 15-19.







ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ / ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:

ΤΑΞΗ – ΤΜΗΜΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 



Κ. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ, (2014), «Η εργασία στην ορθόδοξη χριστιανική παράδοση», (απόσπασμα),

στο: https://www.pemptousia.gr/2014/04/i-ergasia-stin-orthodoxi-christianiki-p/ [τελευταία ανάκτηση 14 / 12 / 2016]. 

https://www.pemptousia.gr/2014/04/i-ergasia-stin-orthodoxi-christianiki-p/


 ΟΙ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

 Το ζήτημα της εργασίας έχει απασχολήσει κατ’ επανάληψη την Εκκλησία, ενώ έχει διατυπωθεί μέχρι σήμερα μια σειρά 

συμπερασμάτων, τα οποία υποδεικνύουν με σαφή τρόπο την θέση της Εκκλησίας σχετικά με το πολύ σημαντικό για μας ζήτημα 

της εργασίας. Τα κυριότερα συμπεράσματα είναι τα ακόλουθα:

 Σε αντίθεση με το πνεύμα του αρχαίου κόσμου που υποτιμούσε την χειρωνακτική εργασία, ο Χριστιανισμός όχι μόνο δεν 

περιφρονεί την εργασία, αλλά το αντίθετο. Την τιμά και την εξυψώνει όσο καμιά άλλη θρησκεία, ανάγοντάς την σε κοινωνικό 

λειτούργημα.

 Ο Χριστιανισμός καταδίκασε την οκνηρία, τον παρασιτισμό και οποιαδήποτε παρόμοια συμπεριφορά.

 Αντίθετη προς τη χριστιανική αντίληψη περί εργασίας, ως καθήκοντος και δικαιώματος, αλλά συγχρόνως και κοινωνικού 

λειτουργήματος, βρίσκεται η σημερινή κοινωνική πληγή της ανεργίας, την οποία οφείλει να αντιμετωπίσει η κοινωνία.

 Ο Χριστιανισμός δεν θεωρεί την εργασία σκοπό, αλλά μέσον εξυπηρέτησης των ανθρώπων, ο οποίος τίθεται υπεράνω της 

εργασίας και κυρίαρχος της φύσης, ως αντιπρόσωπος του αρχιτεχνίτη Θεού στη γη.

 Η εργασία δεν είναι μόνο έργο και τέχνη, αλλά και εκδήλωση και προβολή της προσωπικότητας του ανθρώπου. Σύμφωνα με 

την άποψη αυτήν, η εργασία δεν είναι εμπόρευμα, που ανταλλάσσεται, όπως τα υλικά πράγματα, ούτε γίνεται να νοηθεί 

ανεξάρτητα από τις ανάγκες του ανθρώπου, ως προσώπου και ως οικογενειάρχη.

 Στην κοινωνία και την πολιτεία η θέση του εργαζομένου πρέπει να είναι ανάλογη προς την αξία της ανθρώπινης 

προσωπικότητας.



ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ / ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:

ΤΑΞΗ – ΤΜΗΜΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 



NICOLAS BERDIAEFF, (1986), 

Χριστιανισμός και κοινωνική πραγματικότητα, 

μτφρ. Βασίλειος Τ. Γιούλτσης, 

Θεσσαλονίκη: Πουρναράς, σ. 160.



ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ / ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:

ΤΑΞΗ – ΤΜΗΜΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 



Ν. ΜΠΕΡΝΤΙΑΕΒ, (1992), «Για το πνεύμα του αστισμού», 

στο: Η μοίρα της κουλτούρας, μτφρ. Τάσος Πανταζής, 

Αθήνα: Αστρολάβος / Ευθύνη, σσ. 40-41. 





ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ / ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:

ΤΑΞΗ – ΤΜΗΜΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 



ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗΣ, (1997), «Οι χαλασοχώρηδες», 

στο: Άπαντα, τ. Β΄, κριτική έκδοση Ν. Δ. Τριανταφυλλόπουλος, Αθήνα: Δόμος, σ. 453.

 Ο Χριστός είπεν: 

 Ου δύνασθε Θεώ λατρεύειν και Μαμμωνά. Διατί δεν έλαβεν ως όρον αντιθέσεως άλλο τι 

βαρβαρικόν είδωλον; Διατί δεν είπε Θεώ και Μολώχ ή Θεώ και Ασταρώθ ή Θεώ και Βάαλ; 

Διότι ο Μαμμωνάς είναι ισχυρός, ο κραταιότατος, όστις υποτάσσει παν άλλο είδωλον

και τον Μολώχ και τον Ασταρώθ και τον Βάαλ. Η πλουτοκρατία ήτο, είναι και θα είναι 

ο μόνιμος άρχων του κόσμου, ο διαρκής Αντίχριστος. Αύτη γεννά την αδικίαν, αύτη 

τρέφει την κακουργίαν, αύτη φθείρει σώματα και ψυχάς. Αύτη παράγει την 

κοινωνικήν σηπεδόνα. Αύτη καταστρέφει κοινωνίας νεοπαγείς.



ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ / ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:

ΤΑΞΗ – ΤΜΗΜΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 



Α Ξ Ι Ο Λ Ο Γ Ω Ν Τ Α Σ

ΕΝΤΧΝΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΣΜΟΣ (ARTFUL THINKING)· Ερμηνεία και αιτιολόγηση ζωγραφικού πίνακα.

Κ. ΘΕΤΑΛΛΟΣ. Ο εργάτης Χριστός, Ένθετα Τέχνης, Σύναξη, τχ. 114 (Απρίλιος – Ιούνιος 2010).





ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ / ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:

Τι συμβαίνει; 

Τι βλέπεις που σε κάνει να το λες αυτό;

ΤΑΞΗ – ΤΜΗΜΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 



ΕΝΝΑΛΑΚΤΙΚΑ· Συζήτηση με αφορμή την ταινία μικρού μήκους κινουμένων σχεδίων του 

Patricio Plaza με τίτλο: Η απασχόληση / Η εργασία. 

https://www.youtube.com/watch?v=cxUuU1jwMgM

https://www.youtube.com/watch?v=cxUuU1jwMgM


Π Α Ρ Α Λ Λ Η Λ Α Κ Ε Ι Μ Ε Ν Α



Αρχιμ. ΔΟΣΙΘΕΟΣ ΚΑΣΤΟΡΗΣ, (1997), Ορθοδοξία ή βαρβαρότητα;

Αθήνα: Παρουσία, σσ. 91-93.







ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΡΗΞΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΝ ΜΕΣΑΙΩΝΑ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, (1987), Μεσαίωνας. Ελληνικός και Δυτικός. 

Φιλοσοφία και Προφητεία, Αθήνα: Εποπτεία, σσ. 104-109.








